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Czasami zdarza się nam poplamićswoje ubrania, szczególnie
podczas jedzenia. Nie zawsze mamy w domu profesjonalne
odbarwiacze, a do niektórych tkanin nie wolno ich używać.

Pokażemy Wam kilka domowych sposobów na pozbycie się nawet
najtrudniejszych zabrudzeń.



Czerwone wino i owoce – w przypadku zabrudzenia
tkaniny czerwonym winem, wiśniami lub porzeczkami
najlepiej zacząć od posypania plamy dużą ilością soli.

Gdy sól wchłonie już wilgoć i czerwony kolor,
powinniśmy moczyć materiał przez kilka godzin w

zimnej wodzie, a następnie go uprać. Delikatne tkaniny,
np. jedwab, lepiej posypać mąką ziemniaczaną, po

czym wycisnąć na plamę kilka kropel soku z cytryny.
Jeśli przebarwienie jest świeże możemy zamoczyć je na

około godzinę w białym winie lub mleku, a potem
uprać.

Krew – jeżeli plama jest świeża, wystarczy, że 
przepłuczemy ją zimną wodą z dodatkiem soli. Resztę
zrobi już za nas pralka. Trzeba pamiętać, by nigdy nie

zmywać krwi ciepłą lub gorącą wodą, gdyż w ten
sposób zabrudzenie się utrwali i będzie je trudniej 

usunąć. Jeśli plama jest zaschnięta najlepiej moczyć ją
przez kilka godzin w lodowatej wodzie, a następnie

uprać tak jak zwykle.

Kawa i herbata – świeżo zabrudzoną tkaninę najlepiej 
umieścić w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu lub

proszku do prania, a pozostałe przebarwienia
wyczyścić alkoholem metylowym lub wodą 

utlenioną. Plamy powstałe z kawy lub herbaty możemy
również wybawić sokiem z cytryny. Świeżą plamę

wystarczy polać sokiem i spłukać letnią wodą,
natomiast starą należy nasączać nim przez kilka dni,

wystawić na słońce, a następnie wyprać.



Czekolada – plamę powstałą z czekolady najlepiej 
wymoczyć w mleku, a potem uprać w ciepłej wodzie z

dodatkiem mydła. Jeśli ten sposób zawiedzie,
zabrudzenie tego typu możemy spróbować 

usunąć za pomocą mieszanki z żółtka i gliceryny, którą
po kilku minutach od nałożenia należy zmyć ciepłą

wodą.

Masło – nadmiar masła należy zeskrobać nożem, a 
następnie wetrzeć w plamę krem złożony z proszku do

prania, płynu do mycia naczyń oraz niewielkiej ilości
wody. Tak zaimpregnowany materiał uprać w pralce.
Tkaniny poplamionej masłem w żadnym wypadku nie

można czyścić samą wodą przed praniem, gdyż
spowoduje to tylko utrwalenie się plamy.

Cola – świeża plama powinna zejść, gdy wypierzemy ją
w czystej wodzie. W przypadku starszego zabrudzenia

najpierw trzeba je natrzeć mieszanką proszku do
prania i wody mineralnej, a następnie uprać.

Olej – w przeciwieństwie do zabrudzenia z masła,
plamę z oleju roślinnego należy najpierw dobrze

zmoczyć w wodzie, a następnie czyścić za pomocą
alkoholu metylowego z dodatkiem niewielkiej ilości 

octu.



Flamastry, długopisy – gdy dzieci zapragną ozdobić 
ubrania lub mieszkanie mazakami, ich arcydzieła

możemy zlikwidować nacierając plamy alkoholem lub
kremem do golenia, a następnie wycierając

 mokrą szmatką. Plamy tego typu możemy również
wybawić sokiem z cytryny lub gliceryną.

Trawa - plamy z trawy łatwo ulegają działaniu wody
utlenionej. Do wywabiania plam z trawy  najlepiej użyć

alkoholu 70-procentowego lub rozcieńczonego
amoniaku. Alkohol należy nanieść na plamę i

pozostawić na kilka minut. Następnie płyn trzeba
spłukać zimną wodą i uprać tkaninę ręcznie lub w

pralce

Szminka – jeśli plama jest świeża możemy usunąć ją
przy pomocy szamponu oraz letniej wody. Gdy

zabrudzenie jest stare, przed praniem tkaniny najlepiej
nanieść na nią czysty alkohol lub środek

rozpuszczający tłuszcz. W tym przypadku pomocny
może okazać się również lakier do włosów. Wystarczy

spryskać nim plamę, chwilę odczekać, a 
następnie wypłukać w czystej wodzie i uprać tak jak

zwykle.


